
El Districte reubicarà 
l'escola bressol 
prevista a casetes 
d'Encarnació a 
l'espai de Teixidores
L'Ajuntament debat dimarts una 
nova aprovació inicial ubicant 
només pisos socials al terreny P3

El Sindicat de 
l'Habitatge de Gràcia 
suma noves denúncies 
de relloguers 
abusius a la Vila 
Titulars de lloguers ingressen 
més del doble del cost sense que 
en quedi constància ofi cial P6

Tanca el cine Texas
Els deutes acumulats i el cop de gràcia de la crisi sanitària acaben amb el 
projecte de Ventura Pons de recuperar la llegendària sala ara fa sis anys 

Els cinemes Texas amb la persiana abaixada, aquest dijous. Foto: S.Manzanera

Silvia Manzanera

Tancat i barrat. Així és com 
està en aquests moments el 
cine Texas, el projecte que 
tot just ara fa sis anys va 
engegar Ventura Pons reo-

brint les mítiques sales del núme-
ro 205 del carrer Bailèn. El rètol de 
llavors era encoratjador: Gràcia re-
cupera els Texas. Ara ja no hi són 
ni els cartells lluminosos de les pel-
lícules que lluïen al vestíbul i l’as-
pecte del local des de l’exterior és 
d’abandó evident. Segons han con-
firmat fonts de la productora de 
Pons, Els Films de la Rambla SA, ac-
cionista majoritari de Raig d’Idees i 
propostes Visuals S.L, creada justa-
ment el 2014 amb la fi nalitat de re-
cuperar els Texas, “fa gairebé tres 
mesos que no portem la gestió de 
les sales”, un espai de lloguer que 
ara torna a ser de la propietat. I 
el director de cinema ho reafi rma 
en declaracions a L'Independent: 
“He fet l’impossible per mantenir 
el projecte però a vegades les coses 

Setmanari gratuït
Número 818. 16 d'octubre de 2020

ISSN - 1695-4793

es torcen”. Les dificultats econò-
miques del projecte, que es van fer 
visibles amb una primera pintada 
apareguda a la façana de la sala gra-
cienca el febrer de 2019 (“Ventura 
paga”) i esborrada ràpidament en 
menys de 24 hores, s’han accentu-
at amb la crisi sanitària. En aquell 
moment l’empresa va vincular el fet 
al confl icte que mantenien amb els 
responsables de les obres dels cine-
mes Las Vegas de Figueres, un front 
del grup inaugurat la primavera de 
2018 que se sumava al Albatexas de 
València, obert al març del 2017 i 
que recuperava els mítics Albatros. 

Tot i que la fórmula dels Texas 
ha demostrat èxit tots aquests 
anys, el fet d’haver de tancar des 
del passat mes de març a causa de 
la crisi sanitària ha acabat d’en-
fonsar el projecte. “Són temps di-
fícils per al cinema”, insisteix Pons. 
Però la forta implantació de la sala 
a Gràcia ha provocat que el veïnat 
reaccioni davant un rumor que 
corria des de feia setmanes. La mo-
bilització per salvar el Texas ja està 
en marxa. Segueix a la pàgina 14

La Fundació Marcet 
mantindrà almenys 
fi ns al març la gestió 
del pavelló Comellas
El Districte prorroga el 
contracte i ha d'enllestir un 
nou concurs públic en el qual 
Lluïsos hi mostra interès P8
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Albert Balanzà

Amb 25 minuts de retard 
sobre l'horari previst 
per problemes tècnics de 
l'streaming, que impedia 
que tots els representants 

polítics no es poguessin veure ni 
sentir, el ple de Gràcia correspo-
nent al mes d'octubre va recollir 
l'enèsima calendarització de pre-
sentació de les línies mestres del 
Pla d'Actuació, en aquest cas ara 
al mes de desembre, quan ja s'ha-
gi resolt l'acord sobre el fi nança-
ment de les entitats locals per part 

Eloi Badia intervenint a la sessió plenària retransmesa per Youtube. Foto: Cedida

Badia demana disculpes 
i promet que presentarà 
el nou Pla d'Actuació 
en el ple de desembre
L'oposició fa autocrítica per la pobre fi scalització de la crisi 
de la piscina de la Creueta i el Districte segueix xiulant

la Creueta del Coll, si bé en aquest 
punt Badia va preferir no fer-hi 
cap referència ni en el torn inicial 
ni en el de rèplica. "Els veïns tenen 
clar que les ferides no van ser per 
petites pedres", va apuntar la por-
taveu d'ERC, Olga Hiraldo, com en-
cara diu el comunicat a xarxes de 
l'Ajuntament i corregeix l'informe 
pericial independent, que detalla 
la mala instal·lació del mosaic per 
part de l'empresa.

La coincidència de la data amb 
l'aniversari de la sentència del ju-
dici del Procés va recollir mostres 
de solidaritat amb els presos per 
part de BComú, JxCat i ERC.•

Breus 
del ple

La plaça Elisa 
Antonella serà 
accessible però 
sense data
La proposició de JxCat per 
fer accessible la plaça Elisa 
Antonella, pròxima a dues 
entitats inclusives, es va 
aprovar amb l'aprovació 
de totes les forces, excepte 
el govern, que es va 
abstenir per les difi cultats 
d'inversió. "Abstenció en 
el sentit d'avançar en la 
línia expressada", va dir el 
portaveu, Jordi Farriol.

C's diu que hi ha 50 
cases okupades i 
BCNxCanvi vol un 
ple extraordinari
Ciutadans va assegurar 
al ple que a Gràcia hi ha 
50 cases okupades, sense 
quantifi car els locals. En 
el torn d'intervencions, 
BCNxCanvi es va sumar a 
la proposició i va demanar 
un ple extraordinari. El 
Districte va negar que 
els propietaris estiguin 
desprotegits.

Canvis a la vista al grup d'ERC. La 
convocatòria d'assemblea general 
de socis de l'Europa pel 2 de 
novembre, amb el punt de l'ordre 
del dia d'anunci de convocatòria 
de procés electoral, posa en marxa 
el més que probable fi txatge de 
Núria Pi per la candidatura de 
l'actual president del club, Víctor 
Martínez. El ple d'aquesta setmana, 
tenint en compte que el proper 
està previst el 2 de desembre, pot 
haver estat l'últim de Pi amb ERC.

Suport d'ERC i 
la Federació de 
Barris al Centre 
del Còmic al Coll
La campanya del Grup 
d'Estudis del Coll 
per ubicar el Centre 
d'Interpretació del Còmic 
a l'edifi ci del passeig de la 
Mare de Déu del Coll 40 on 
hi va haver la productora 
Balet & Blay va sumar 
al ple el suport d'ERC 
amb un prec i l'adhesió 
de la federació de Barris 
de Gràcia. El Districte 
va apuntar que no hi ha 
diners per dedicar-hi. 

de l'Estat. "Tenir 100, 200 o 300 mi-
lions més canvia molt", va apuntar. 
Aquest va ser el compromís del re-
gidor, Eloi Badia, sobre el full de 
ruta del mandat, en un informe 
que ja va advertir que aquest serà 
"un mandat on molts projectes es 
quedaran a la nevera". De fet, el no 
hi ha diners es va convertir en un 
mantra al llarg sobretot del torn 
de proposicions i precs de l'opo-
sició.

Badia també va defensar la me-
sura de govern sobre comerç, amb 
les 68 accions que es desplegaran 
fi ns al 2021 (vegeu L'Independent 
núm. 817), com l'aspiració que "el 

teixit comercial segueixi viu", però 
tant ell com el conseller responsa-
ble, el socialista Alberto Lacasta, 
van rebre de valent des de l'opo-
sició, que va qualifi car el projec-
te de "reactiu i no proactiu" (C's), 
que arriba "tard" amb unes asso-
ciacions "exhaustes (ERC) i per a 
un sector pel qual "seguirem tre-
ballant encara que no vulguin 
comptar amb nosaltres" (JxCat).

L'oposició també es va posar 
d'acord fent un missatge d'auto-
crítica per la pobre fiscalització 
que ha acabat fent de la crisi del 
centenar de ferits per la mala re-
paració de la piscina del Parc de 

Gràcies al suport de:
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Breus

La campanya de 
vacunació amplia 
els espais més 
enllà dels CAP

Per primera vegada i 
a causa del previsible 
creixement d'usuaris, 
els Centres d'Atenció 
Primària de Gràcia 
(Cibeles, Pare Claret, 
Larrard i Vallcarca) 
tindran espais afegits 
per a la campanya de 
vacunació. A la Vila 
l'espai triat ha estat 
l'alberg BCN Esports del 
carrer Perill, a tocar de la 
UBAE; a Grassot hi haurà 
l'altell de l'Abaceria; i a 
la Salut una carpa a Sant 
Josep de la Muntanya.

Cal Robert es 
transforma en 
Fonda Pepa, però 
tanca per la Covid
Un dels restaurants 
emblemàtics de Gràcia, 
Cal Robert, al carrer 
Tordera 58, en procés de 
traspàs des de principis 
d'any, ha culminat aquesta 
setmana el canvi a Fonda 
Pepa, un nou espai molt 
similar a l'anterior i amb 
la mateixa estructura. Un 
dels seus impulsors, Pedro 
Baño, en declaracions 
a BTV, ha lamentat que 
només un dia després 
de la inauguració el nou 
establiment hagi de 
tancar per les mesures 
antiCovid. 

Societat
El Districte reubicarà 
l'escola bressol prevista 
a casetes d'Encarnació 
a l'espai de Teixidores
L'Ajuntament debatrà dimarts una nova aprovació inicial 
concentrant només habitatge dotacional al polèmic terreny 

"És un projecte més complet, 
amb més línies, més ambiciós i 
econòmicament més rendible", 
va apuntar dimecres el regidor, 
Eloi Badia, en la justificació de 
l'anunci que la nova escola bres-
sol es reubicarà a Encarnació 61, 
quan l'escola d'infantil i primà-
ria Teixidores de Gràcia deixi els 
mòduls prefabricats per instal·-
lar-se defi nitivament al futur ins-
titut-escola que s'ha d'aixecar en 
els terrenys de l'actual Hospital 
Evangèlic al carrer Camèlies.

El nou encaix, defensat per Ba-
dia també com a garantia de "més 
espai públic i més verd" si en els 
terrenys de les casetes només s'hi 
fan els 15-17 habitatges dotacio-
nals en un projecte de planta bai-
xa i tres pisos, ha estat assumit 
també per la plataforma Salvem 
L'Alzina, que en un comunicat ha 
matisat que cal respectar la vo-
lumetria de les casetes en el nou 
projecte i la gestió veïnal del jar-
dí i ha demanat que el document 
del canvi del Pla General ha d'in-
cloure en tot cas el cost total de 
l'operació.•

Àlbert Balanzà

L 'Ajuntament tornarà aquest 
dimarts en el marc de la co-
missió d'Ecologia i Urba-
nisme al punt de partida de 
l'aprovació inicial del canvi 

del Pla General en l'àmbit de les ca-
setes del carrer Encarnació i pre-
sentarà un nou pla que concen-
tra només habitatge dotacional en 
aquest espai i finalment reubica 
l'escola bressol prevista en planta 
baixa cap a unes illes de cases més 
enllà, al mateix carrer Encarnació, 
a l'illa interior del número 61 on des 
de fa tres anys hi ha l'escola d'infan-
til i primària Teixidores de Gràcia.

L'abril de 2019 ja es va votar una 
primera aprovació inicial per con-
vertir aquest espai privat de les 
casetes en un equipament on s’hi 
plantejava aixecar una escola bres-
sol i una promoció d’habitatge do-
tacional i ja aleshores es va posar 
sobre la taula la dificultat de fer 
encabir tots aquests usos que tam-
bé defensaven els veïns organitzats 
al voltant de la plataforma Salvem 
L'Alzina. Ara, amb els terrenys ex-
propiats als antics propietaris, 
Encarnación Invest S.L. i anul·lada 
la pretensió inicial privada de con-
vertir les casetes en una promoció 
immobiliària de 28 habitatges i 42 
aparcaments, l'Ajuntament ha as-
sumit escoltant els seus represen-
tants en Educació que l'escola bres-
sol ha d'anar a un altre lloc.

Les casetes d'Encarnació mig en ruïnes. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Foto: A.G.P.

Quan l'escola de 
primària marxi a 
l'Evangèlic canviarà 
l'ús d'Encarnació 61

construcció del nou mercat, han 
engegat aquesta setmana el tercer 
i últim confinament que es com-
pletarà la setmana que ve. Segons 
ha informat el Districte als veïns, 
la primera setmana de novembre 

El desamiantat 
de l'Abaceria, 
en la recta fi nal
El tercer i últim confi nament en 
bombolla arrenca i a principis de 
novembre ja no hi haurà fi brociment

A. B.

El vell mercat de l'Abaceria ja 
fa setmanes que s'assembla 
més a una estranya carcas-
sa que no pas el que un dia 
va ser una centenària plaça i 

avança així en la recta fi nal de de-
samiantat que es va iniciar el passat 
7 de gener i que acabarà al novem-
bre. Aquest era l'últim termini pre-
vist, després dels múltiples endar-
reriments, el primer pactat amb el 
comerç de l'entorn el 2019 i el segon 
derivat de la crisi sanitària el març 
de 2020 que va obligar a aturar les 
tasques de confi nament en bombo-
lla per extreure les plaques.

Les obres d’extracció de l’amiant 
de la coberta de la vella Abaceria, 
pas previ a l’enderroc fi nal de l’es-
tructura i posada en marxa de la 

quedarà tot net del desamiantat i 
quedarà pendent la coordinació de 
l’enderroc de la nau. Els valors de 
mesurament de partícules conta-
minants han estat inferiors a 0,005 
fi bres per centímetre cúbic.•

Vista de la coberta de l'Abaceria, sense part de l'amiant. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

Tanques i protecció, principals 
demandes de les escoles, i més 
espais oberts. Les 32 escoles del 
districte han demanat agents 
cívics per protegir l'accés als 
centres en 16 casos i tanques en 
18, segons l'estadística presentada 
pel regidor en el ple de dimecres. 
També en quatre casos es va 
demanar el tall de carrers i en tres 
casos es va demanar la retirada 
d'aparcaments. Hi ha 12 espais 
exteriors i 3 interiors utilitzant-se.
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A.B.

L a pugna administrativa i judicial que mante-
nen l'Ajuntament i els propietaris de la discote-
ca Canela, Triskel Canela S.L., ha superat aquesta 

setmana una nova fase amb un nou precinte muni-
cipal de l'establiment, després que el jutge aixequés 
la mesura cautelaríssima que al juliol va impedir el 
primer precinte i que també va obrir la via judici-
al paral·lela. La decisió del jutge d'aixecar la caute-
laríssima es va prendre després que l'Ajuntament 
enviés tota la documentació administrativa del cas a 
seu judicial. Els gestors de Canela, al seu torn, també 
van recórrer amb nous arguments als plantejaments 
municipals en la via administrativa, i aquests argu-
ments, segons han apuntat fonts municipals, van ser 
desestimats. Un cop han obert les sales d'oci nocturn 
en els últims dies, l'Ajuntament ha notifi cat la nova 
ordre de precinte i aquest dimecres s'ha executat el 
tancament. No obstant, tal com han admès les matei-
xes fonts municipals, aquest precinte no esgota la via 
judicial, ja que els responsables de la discoteca poden 
tornar a presentar un nou recurs al jutjat contenci-
ós i demanar la suspensió del precinte. Ara fa tres 
setmanes el cap dels serveis jurídics de la Federació 
Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), que 
ha assumit en els últims mesos la representació de 
Triskel Canela, ja va adevrir que la controvèrsia es 
podia allargar "quatre o cinc anys". •

El jutge aixeca la 
cautelaríssima que 
evitava el precinte de 
la discoteca Canela
El Districte torna a precintar i el 
propietari pot tornar a recórrer

Albert Balanzà

D esprés de confirmar-se 
com a única aspirant a la 
gestió cívica del nou equi-
pament de Can Carol, 
la Federació d'Entitats 

Amigues de Can Carol i Consolat 
(FEACC) de Vallcarca, que agru-
pa l'AFA Montseny, l’Observatori 
de Vallcarca, l’Associació de Veïns 
Som Barri, l’Associació ECOS-Antic 
Forn, Ateneu de Vallcarca i l’Asso-
ciació de Festes Alternatives de 
Vallcarca, s'ha adjudicat fi nalment 
el procediment administratiu i així 
ho ha aprovat aquest dijous la co-
missió de govern de l'Ajuntament.

El projecte segueix la línia de 
model cívic que ja s’aplica en al-
tres espais de la ciutat com l’Ate-
neu l’Harmonia de Sant Andreu i 
ha comptat amb l'assessorament 
de Torre Jussana i Casa Orlandai 
pel que fa als apartats legals i ad-
ministratius i mecanismes de go-
vernança. L'Ajuntament ja va au-
toritzar a l'abril una despesa de 
105.000 euros en concepte de sub-
venció màxima a l’adjudicatari fi -
nal, que s'havia de cobrir amb els 
pressupostos públics de 2020 i 2021. 
L'endarreriment de les obres, però, 
posa en qüestió la quantitat corres-
ponent a 2020 i la FEACC ja ha fet 
arribar al Districte que prefereix 
assumir la gestió, sobretot a efectes 
tributaris, a partir de l'1 de gener.

L'adjudicació, tenint en comp-
te fi nalment aquesta única candi-
datura, no s'ha rebut amb sorpre-
sa a Vallcarca, ni des de l'àmbit de 
les entitats benefi ciades ni des de 
l'àmbit de l'altra plataforma d'as-
sociacions, la Federació de Barris 
de Gràcia, que agrupa l’AV Gràcia 
Nord-Vallcarca, l’AV ProVallcarca, 
l’AV Passeig Turull, l’AV Coll-

Visita de futurs gestors, veïns, tècnics i polítics aquest dimecres a Can Carol. Foto: Albert Balanzà

Can Carol s'adjudica als 
moviments socials de 
Vallcarca i el Districte 
ja vol batejar les sales
La FEACC planteja assumir la gestió 'de facto' a partir del gener 
mentre ara s'acaben les obres i no és possible generar ingressos

Vallcarca, el Grup d’Estudis Coll-
Vallcarca, l'AV Vallcarca-Penitents 
i AV Vallcarca-Baró de la Barre.

El que sí que ha començat a ge-
nerar inquietud i debat és el nou 
moviment del Districte per avan-
çar, en paral·lel a la inauguració 
del nou equipament, en el bateig 
de les sales que tindrà Can Carol. 
Aquest procediment, en el qual no 
hi intervé Nomenclàtor en tractar-
se d'un espai intern, es va fer, per 

exemple, en el cas de l'Espai Jove 
La Fontana. "Era una petició dels 
arquitectes per deixar enllestida 
la retolacio interna, però no hi ha 
pressa", apunten fonts municipals.

El primer pas d'aquest ball de 
noms ha estat el contacte del tèc-
nic del barri a totes les entitats de 
Vallcarca, tant les que participaran 
de la gestió cívica com les que se 
n'han mostrat críticament al mar-
ge. Entre les primeres guanyen pes 
els noms vinculats al patrimoni hí-
dric de Vallcarca. La Federació de 
Barris, per la seva banda, ha llan-
çat ja de manera informal dues pro-
postes. "Els de la FEACC proposa-
ran noms com Uri Caballero però a 
nosaltres ens agradaria més hono-
rar l'escultor Joan Rebull o l'escrip-
tor Joan Perucho, també vinculats 
al barri", apunta el president de a 
plataforma, Francesc Ruestes. •

Ball de noms: des 
del patrimoni 
hídric del barri 
fi ns a Joan Rebull 
o Joan Perucho

Visita d'obres per aclarir dates 
i generar alguna alarma. Futurs 
gestors, veïns, tècnics i polítics 
van entrar dimecres Can Carol en 
una reunió que ha permès fi xar 
l'acabament de l'edifi ci en dues-
tres setmanes i el condicionament 
interior per a l'estrena a fi nal 
d'any. El recorregut ja permet 
visualitzar l'entrada on anirà una 
barra freda, el primer pis amb el 
vestíbul lateral i la sala polivalent 
mòbil i el segon pis amb l'aula 
cuina i dues sales que en principi 
havien de ser mòbils i no ho són.

El professor d’informàtica de l’escola Vedruna Gràcia 
de Barcelona, arrestat el desembre de 2017 i jutjat per 
abusos sexual a menors i possessió de pornografi a 
infantil, ha estat condemnat a vuit anys de presó. La 
magistrada ha condemnat l'encausat per cinc delictes 
d’abusos sexuals i vuit de revelació de secrets, a més 
d'imposar-li vuit anys d’inhabilitació per exercir do-
cència i 14 anys de llibertat vigilada. El mestre va ser 
arrestat i empresonat el desembre del 2017 després de 
trobar-li unes 700 imatges de nens despullats i semi-
despullats al telèfon mòbil. Tots els perjudicats, dos 
nois i dues noies de l'agrupament, el van identifi car 
sense dubtes com a autor dels fets. La sentència con-
sidera ara provat que entre els anys 2011 i 2012 va abu-
sar de dos nois i dues noies, els quatre d’uns 14 anys, 
quan era monitor de l’agrupament escolta Cau Mas 
Guinardó. La denúncia va començar a córrer des del 
2015 però l'acusat no va ser expulsat de l'escola fi ns 
dos anys després perquè els fets no s'havien produït al 
centre del carrer Gran.•

Condemnat a 8 anys 
de presó el professor 
de Vedruna acusat 
d'abusos sexuals 
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El Sindicat de l'Habitatge de 
Gràcia suma noves denúncies 
de relloguers abusius a la Vila 
Iñaki Martínez i tres companys més pagaven cadascú uns 500€ per habitació a la 
titular del lloguer d'un pis de Travessera de Gràcia de 900 € fi ns que els ha fet fora

Silvia Manzanera

E l cas de l’Iñaki Martínez 
posa de nou en evidència 
la problemàtica de la vi-
venda a Barcelona, i es-
pecialment a Gràcia, amb 

un cas que inclou relloguers sen-
se contracte i per tant sense cap 
cobertura legal i denúncies als 
Mossos d’Esquadra i al Sindicat de 
l’Habitatge de Gràcia. Tot plegat, 
una realitat que ha deixat indefen-
ses quatre persones que vivien en 
un pis de Travessera de Gràcia 151 
i que amb prou feines han recu-
perat les pertinences però no així 
la fi ança. 

El confl icte va començar a fi nals 
de juliol, quan la titular del con-
tracte d’aquest pis, pel qual paga 
900 euros al mes, va tornar amb 
el seu germà després d’un temps 
vivint fora. Feia uns mesos que ha-
via rellogat les habitacions a qua-
tre persones més, el mateix Iñaki, 
l’Alessia, el Hendrik i el Serge; ca-
dascú li pagava entre 470 i 500 eu-
ros, tot i que aquesta quantitat no 
constava en cap document. De fet, 
segons el responsable de la gestió 
d’aquest pis, la llogatera té permís 
per compartir les despeses del llo-
guer però no per fer negoci. 

Els problemes de convivència 
es van incrementar quan, d’acord 
amb Iñaki Martínez, la llogatera 

L'edifi ci a Travessera de Gràcia on vivien l'Iñaki i els seus companys. Foto: À.G.P

Segons el gestor 
del pis, la llogatera 
pot compartir 
despeses però 
no fer-hi negoci

va voler fer fora als seus companys 
“de males maneres”. “Posava la 
música a les set del matí per des-
pertar-nos o ens deixava sense 
connexió a internet”, assegura 
Martínez. El confl icte va arribar 
al seu punt més crític quan una 
nit va arribar a casa i es va tro-
bar “uns desconeguts amb pinta 
de matons” que el van amenaçar. 
“Vaig trucar als Mossos d’Esqua-
dra però no van poder fer-hi res, 
vam signar l’acte però no vaig go-
sar quedar-m’hi”, explica l’Iñaki. 

En aquest punt va començar el seu 
periple, primer per recuperar les 
pertinences que la llogatera ha-
via deixat amb una maleta en un 
traster, i després per denunciar i 
fer públic un cas que va més enllà 
d'una "injustícia particular". "No 
es tracta només de nosaltres, lu-
crar-se il·legalment amb el rello-
guer repercuteix en el preu de la 
vivenda i afecta tothom", assegu-
ra l'Iñaki. 

La seva denúncia compta amb 
el suport d'altres persones de la 

fi nca, que s'han sumat a la recla-
mació del seu exveí. "Durant el 
confi nament vam crear una co-
munitat més unida i ens ajudà-
vem entre nosaltres", explica un 
dels llogaters que viu des de fa 
deu anys en aquest mateix immo-
ble i que prefereix guardar l'ano-
nimat. "Hem vist tot el que ha 
passat amb ells i no podem per-
metre, com a ciutadans, l'especu-
lació al nostre barri i a la ciutat", 
afegeix el veí. 

Per la seva banda Marc Moner, 
responsable de gestionar les vi-
vendes d'aquest edifi ci, ha asse-
gurat a l'Independent que "no hi 
ha documents que acreditin els 
fets que s'al·leguen, només dues 
versions molt diferents", a més 
d'estar "lligats contractualment" 
amb l'actual llogatera. Moner ha 
conclòs que "les autoritats hauri-
en de donar més eines jurídiques 
als propietaris per poder resoldre 
aquestes situacions d’una forma 
més efi cient i ràpida".•

Gràcies al suport de:

Breus

La semifi nal 
del concurs 
DescoNNecta de 
bandes, en línia

Actuacions retransmeses 
per streaming i votacions 
en línia. Aquesta és 
la principal novetat 
de la semifi nal del 
concurs de bandes joves 
DescoNNecta, que tindrà 
lloc dissabte 17 a partir de 
les cinc de la tarda. 
Els grups que actuaran 
per aconseguir el premi 
eNNa Jove (per a bandes 
amb integrant entre els 
16 i 25 anys) són Remei de 
ca la Fresca, Alérgicas al 
Polen, Pink Lemon i Fuzzy 
Eyes. Opten al premi 
eRRa (per a grups amb 
presència de dones) Violet 
Mistake, Ariox, Romantica 
II i Somiattruites. Les 
actuacions es faran 
al pati de Lluïsos de 
Gràcia amb restricció 
d'aforament (fi ns a 
cinquanta assistents). Les 
vuit bandes semifi nalistes 
actuaran en dos blocs 
amb una pausa entre mig 
per a poder desinfectar 
l'espai i que el públic torni 
a ocupar els seients.

Cedida
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'Bulos científi cos'
'Bulos científi cos: de la tierra plana al coronavirus' és el darrer llibre de l'Àlex López, expert en 
desinformació i revistes científi ques, prou conegut a Gràcia per la seva faceta de conseller de 
districte per ERC del 2005 al 2011. López repassa en aquest treball alguns dels principals rumors 
científi cs que més debat han generat: el creacionisme, les vacunes, la terra plana, la clonació d'éssers 
humans, el famós tall de digestió o l'arribada a la lluna. L'autor també tracta alguns dels més recents, 
com ara l'origen de la Covid-19, i explica per què ens atreuen les teories de la conspiració.

Alexandre López-Borrull (Barcelona, 1974). Doctor en 
Química i Llicenciat en Documentació. És professor 
dels estudis de ciències de la informació i la comunica-
ció a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Expert 
en desinformació i revistes científi ques. Ha publicat ar-
ticles i capítols del llibre en relació a les fake news, la 
ciència oberta i la gestió de les xarxes socials. A nivell 
gracienc, va ser conseller de districte per ERC-Gràcia 
(2005-2011) i president d'ERC-Gràcia (2011-2015). 

biografía

«SARS-CoV-2, ¿creado en un labo-
ratorio o en la guerra comercial 
China-USA? 

Una máxima escrita en 1944 
por George Orwell afi rmaba que 

“la historia la escriben los vencedores” . Sin 
duda, en el caso del coronavirus gran parte 
de la historia aún está por escribir, por cuan-
to mientras escribimos no sabemos aún qué 
país habrá conseguido encontrar (y paten-
tar) la vacuna o cómo se va relatar en un fu-
turo el inicio de la crisis. El geniudo Winston 
Churchill, por su parte, fue mucho más 
práctico en relación a su visión de la historia 
manifestando que la historia sería generosa 
con él, puesto que tenía intención de escri-
birla. Lo debió hacer razonablemente bien, 
por cierto, puesto que ganó el Premio Nobel 
de Literatura en 1953. En el trasfondo de las 
citas se vislumbra la importancia de lo que 
ahora llamamos el relato. Así, ya no sola-
mente es importante marcar la agenda polí-
tica o incluso colocarse en el centro mediá-
tico como tan bien hace Donald Trump, sino 
que también lo es crear el marco mental de 
tu forma de ver, entender y encarar los asun-
tos. También los bulos tienen su relato.

Todo esto viene a colación porque como 
veremos en este capítulo, los bulos científi -
cos globales tienen a su vez ramifi caciones 
geopolíticas. En la crisis sanitaria del SARS-
CoV-2, veremos los países más poderosos 
frente al virus más pequeño aunque no in-
signifi cante. Así, en esta historia se entrela-
zan permanentemente la verdad, el poder, 
la posición geoestratégica, pero también las 
medias verdades así como las cortinas de 
humo creadas para minimizar los posibles 
errores en la gestión de la enfermedad. El 
“...y tú más” de la alta política. Aunque nos 
costó mucho acostumbrarnos a ellas, las es-
tadísticas de contagios y muertes por países 
ha conllevado también la comparativa conti-
nua así como lo que podemos llamar el “pa-
triotismo estadístico”. De la ingente canti-
dad de bulos y fake news que han circulado 
alrededor del COVID-19, uno de los primeros 
y que generó más desconcierto, dudas y te-
orías de la conspiración ha sido sin duda el 
origen de la enfermedad. A este tema vamos 
a dedicar uno de los capítulos principales y 
más extensos del libro ya que contiene todos 
los elementos que ayudan entender cómo 
se viralizan los bulos y noticias falsas: emo-
ciones, miedo, incertidumbre, teorías de la 
conspiración, animales exóticos, referentes 
mediáticos, incluso mercados mágicos don-
de todo se come y juego de espías. En resu-
men, un buen guión para una futura pelícu-
la. Sin besos, eso sí.

Veamos de qué forma y qué caracterís-
ticas presentan los bulos respecto a si ha 
sido la mano humana la que ha creado el 
COVID-19. Como es bien sabido, la crisis sa-
nitaria convertida en pandemia empezó en 
2019. Ello ocurrió por pocas horas, puesto 
que las autoridades chinas informaron el 
31 de diciembre de la existencia de diver-
sos casos de una nueva enfermedad. No en-
traremos en la elección de la fecha o si la 
información se difundió cuando ya no era 
imposible controlar el fl ujo de información, 
pero sin duda parece oportuno destacar que 

la transmisión tuvo lugar desde uno de los 
países más opacos y menos transparentes 
del mundo. El virus viajó más rápido que el 
conocimiento científi co y recibió el nombre 
SARS-CoV-2 como consecuencia de la exis-
tencia del anterior SARS-CoV-1, que en 2002 
había generado la crisis sanitaria debido al 
SARS (o síndrome respiratorio agudo seve-
ro) por el que hubo cientos de muertos antes 
de que fuera contenido en 2003.

Por cierto, la elección del nombre no fue 
trivial porque de hecho la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) quiso con una de-
claración ofi cial el 11 de febrero dar nombre 
ofi cial al virus y a la enfermedad para que se 
dejaran de usar términos como la “neumo-
nía de Wuhan” o el “virus chino” para refe-
rirse a la enfermedad o el virus causante por 
la posible estigmatización y discriminaci-
ón que se podía causar sobre un país y una 
comunidad con un alto porcentaje de emi-
grantes repartidos por todo el mundo. Así, 
el Comité Internacional de Taxonomía de 
los Virus designó el virus como coronavirus 
de tipo 2 causante del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2), mientras que 
la OMS pasó a llamar la enfermedad como 
el COVID-19 , a partir de COronaVIrus + 
Disease ‘enfermedad’ + [20]19), dijera lo que 
dijera la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso. Además, el género de la enfermedad 
es masculino tal como dice la Real Academia 
Española (RAE) “por infl ujo del género de 
coronavirus y de otras enfermedades víricas 
(el zika, el ébola), que toman por metonimia 
el nombre del virus que las causa” .

En la secuencia de fechas y acciones, 
cabe recordar que hasta el 11 de marzo 
la OMS no considera ofi cialmente que el 
COVID-19 es una pandemia y pasa a mono-
polizar el contenido de todos los informati-
vos . Posteriormente, el sábado 14 de marzo 
se declara el estado de alarma en el estado 
español, de forma que en muy poco tiempo 
se suceden una gran cantidad de aconteci-
mientos y se generan una cantidad ingen-
te de preguntas para las que no se tienen en 
aquel momento respuestas. Y aquí, como 
no, los bulos encuentran el campo sembrado 
para poderse difundir. El origen de la enfer-
medad pasa a ser uno de los bulos principa-
les en el inicio de su propagación. Según mi 
punto de vista, ello ocurrió por tres razo-
nes: en primer lugar, desde nuestra óptica 
occidental, la China es un país gigante pero 
extremadamente lejano y extremadamente 
desconocido (por voluntad mutua). En se-
gundo lugar, las primera informaciones eran 
poco claras y existía una gran incertidum-
bre. Finalmente, hablamos de una disciplina 
como la medicina, curiosamente una rama 
del saber muy compleja y especializada pero 
como que tiene que ver a menudo con aque-
llo que todos tenemos, un cuerpo humano, 
todos nos creemos entrenadores, como en el 
fútbol. El debate y los bulos sobre el origen 
de la enfermedad se centraran en un aspec-
to principalmente, si el origen de la enfer-
medad era natural y casual o bien había sido 
creado en un laboratorio y diseminado de 
forma accidental o intencionada. 

[...]
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La Fundació Marcet 
manté la gestió del 
pavelló Josep Comellas
El Districte prorroga fi ns al març el contracte vigent amb 
l'entitat i ha d'enllestir la redacció del nou concurs públic

Àlex Gutiérrez Pascual

Nou compàs d'espera en 
el procés d'adjudicació 
de la gestió del pavelló 
Josep Comellas, situat 
al carrer Neptú 6, que 

seguirà en mans de la Fundació 
Marcet almenys cinc mesos més. 
Segons fonts de l'entitat dedica-
da al futbol formatiu consultades 
per L'independent, el Districte ha 
prorrogat de nou el contracte amb 
Marcet, que continuarà gestionant 
aquesta instal·lació esportiva fi ns al 
març de l’any vinent. Aquesta és la 
segona pròrroga del contracte de 
gestió indirecta d'aquest pavelló: la 
primera va tenir lloc el juliol passat 
(llegiu L'independent núm. 810), 
després d'un procés llarg de nego-
ciació entre els diferents clubs usu-
aris de la instal·lació i el Districte. 
La idea inicial de les entitats espor-
tives era que la gestió del Comellas 
fos directa, però fi nalment es va op-
tar pel concurs públic. 

La nova pròrroga del contracte 
amb la Fundació Marcet, que ges-
tiona el pavelló des de l’abril del 
2017, arriba en el tram fi nal de la 
redacció del plec de condicions 
que conformaran el nou concurs 
públic. Segons el Districte, les lici-
tacions del pavelló Josep Comellas, 
així com les de la Creueta del Coll 
sortiran a fi nals de novembre, sen-
se concretar-ne una data. Després 
arrencarà el procés de presentació 
de propostes perquè a l'abril esti-
gui en marxa el nou contracte. Això 
endarrerirà el calendari del procés, 
que fi xava el novembre com a inici 
del nou contracte. 

L'opció Lluïsos. A més de la Fun da-
ció Marcet, que té intenció de re-

La Fundació Marcet gestiona el pavelló Josep Comellas des de l'abril del 2017 Foto: Xavier Sendra

novar contracte amb el Districte, 
la presentació de candidatures 
comptarà amb almenys un nou ac-
tor. Lluïsos de Gràcia, que és usu-
ària d'aquesta instal·lació amb els 
equips de bàsquet, ha mostrat in-
terès pel concurs públic. Fonts de 
l'entitat de la plaça del Nord expli-
quen que volen llegir-ne les bases 
del plec de condicions per a poder 
presentar-s'hi. La intenció de l'as-
sociació és estudiar "què pot apor-
tar al barri, no només a Lluïsos", 
apunten. Des del Districte adver-
teixen a les entitats interessades: 
"Qualsevol club que es presenti a la 
gestió d’un equipament té les ma-
teixes obligacions que una empre-
sa". A més d'una comissió de segui-
ment, la gestió del pavelló Comellas 
compta amb un Consell Rector, un 
òrgan creat al març encarregat de 
supervisar aquesta tasca.•

Col·laboració entre entitats per 
a cercar nous espais. La situació 
sanitària ha obligat les entitats a 
recórrer a recursos imaginatius 
o a col·laborar entre elles per 
comptar amb espais adequats 
per a la pràctica esportiva. La 
Salle, que ha arribat a un acord 
amb Lluïsos per a realitzar els 
cursos de judo en un dels espais 
de l'entitat de la plaça del Nord. 
L'aula que tenien disponible el 
curs passat, enguany la fan servir 
alumnes d'aquest centre educatiu.

Resultats
FUTBOL
Amistosos CE Europa Masculí
CE Europa - Granollers (15-10)
CE Europa 1 - 0 Banyoles (11-10)
Valls 1 - 0 CE Europa (3-10)

Tercera Divisió masculina
Grup 5A
Jornada 1 
CE Europa: descansa
Jornada 2 
CE Europa - Vilafranca (25-10, 12h)
Jornada 3 
CF Pobla Mafumet - CE Europa 
(1-11)

Primera Estatal femenina
Jornada 1
CE Europa - CD Sant Gabriel (18-
10, 11:30)
Jornada 2
Terrassa FC 1906 - CE Europa (25-
10)

BÀSQUET
Copa Catalunya masculina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 1
UE Claret - CB Santa Coloma 
(ajornat)
Grup 2 (Fase regular)
Jornada 1
Lluïsos de Gràcia - Vedruna Gràcia 
(ajornat)

Copa Catalunya femenina
Grup 1 (Fase regular)
Jornada 1
CB Granollers - SaFa Claror 
(ajornat)

WATERPOLO
Divisió d'Honor masculina
Grup A
Jornada 1
CN Catalunya - CN Barcelona (17-
10, 18h)
Jornada 2
CE Mediterrani - CN Catalunya (17-
10, 18h)
Copa Catalunya Absoluta 
Masculina - Quarts de fi nal
CN Catalunya - Astralpool CN 
Sabadell (pendent)

Divisió d'Honor femenina
Grup A
Jornada 1
CN Catalunya - CD Boadilla (17-10, 
13h)
Jornada 2
CN Sabadell - CN Catalunya (24-
10, 11h)

FUTBOL SALA
3a Divisió estatal masculina 
(Grup 2)
Jornada 2
Gràcia FS 7 - 2 AE Xarxa Horta
Classifi cació
1. Les Corts EFS .......................6 pts.
4. Gràcia FS ......................... 3 punts.
Jornada 3
CE Jesús-Maria - Gràcia FS (18-10, 
18:30)

HOQUEI PATINS
3a Catalana masculina (Grup C2)
Classifi cació
1. Igualada HC .................... 6 punts.
9. CH Claret ........................ 3 punts.
Jornada 3
Igualada HC - CH Claret (ajornat)

HANDBOL
2a Catalana Juvenil masculina
Grup C (1a fase)
Jornada 1
HClaret 7 - 32 HCoop. Sant Boi B
Classifi cació
1. CE Molins de Rei ............ 2 punts.
3. Handbol Claret ............... 0 punts.
Jornada 2
Handbol Claret - Handbol Gavà B 
(ajornat)

Breus

Bàsquet, hoquei 
i futbol, afectats 
per la suspensió 
de competicions

La decisió de la Unió de 
Federacions Esportives 
de Catalunya (UFEC) 
de suspendre les 
competicions catalanes 
durant dos caps de 
setmana, a causa de 
l'augment de contagis de 
coronavirus, ha deixat 
sense inici de lliga de 
Copa Catalunya als equips 
de bàsquet graciencs. La 
mesura anti-covid també 
comporta ajornar partits 
de competicions que ja 
han arrencat, com ara la 
Tercera Catalana d'hoquei 
patins, que disputa el CH 
Claret. El futbol i el futbol 
sala de base, amb entitats 
com l'Europa, el Gràcia FS 
o l'AE Gràcia, i l'handbol 
també hi estan afectats.

L'EDAMI ajorna 
el campionat 
d'escacs tancat 
Sunday Blitz
L'escola d'escacs Miguel 
Illescas (EDAMI) va decidir 
dilluns ajornar el torneig 
tancat Sunday Blitz, 
que havia de començar 
diumenge 18. L'entitat pren 
la decisió "per prudència, 
davant la gravetat del 
rebrot a Catalunya i 
les noves restriccions 
plantejades per la 
Generalitat". Al campionat 
participen dotze jugadors, 
amb un ritme de joc de 
cinc minuts per jugador 
més tres segons per jugada.

Jordi Vilalta
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Joan Bordoy i el compromís 
amb un únic club de futbol

El 12 d’octubre del 1972 va morir un dels jugadors més emblemàtics de l’Europa, 
que va aconseguir el campionat de Catalunya i va arribar a la fi nal de Copa del 1923

Albert Benet

Mentre quatre nostàlgics 
del franquisme festeja-
ven el Día de la Raza da-

vant el monument a Colom, el 
Grup d’Història Ramon Vergés 
va piular que un 12 d’octubre va 
morir-se un dels jugadors més 
emblemàtics del gran Europa 
dels anys 20: Joan Bordoy 
Cañellas (1898-1972). Un por-
ter de raça escapulada, que va 
començar jugant al passeig de 
Sant Joan i va acabar conver-
tint-se en titular indiscutible del 
primer equip gracienc fi ns a la 
seva retirada defi nitiva el 1927. 

Una vida esportiva de més de 
15 anys dedicada exclusivament 
al seu Europa, amb qui va asso-
lir el campionat de Catalunya i 
va arribar a la fi nal de la Copa 
d’Espanya (1922-23). Bordoy era 
valent i molt contundent en les 
seves sortides i només li van fer 

Joan Bordoy, icona de l'afi ció escapulada dels anys vint del segle passat Foto: Cedida

ombra els grans Zamora i Platko. 
Aquell català nascut a Mallorca 
va formar part d’una generació 
de jugadors amateurs que van 
practicar el futbol per a divertir-
se. Contrari al professionalisme, 

va rebutjar una oferta per anar 
a jugar a Madrid i explicava amb 
naturalitat que entrenava ben 
d’hora del matí perquè a les 8 
havia de ser a la feina. Un cop va 
penjar les botes va seguir vincu-

lat a l’Europa com a entrenador. 
Primer amb els equips reserves 
i després, la temporada 1929-30 
i 1930-31, amb el primer equip 
en la novella Lliga espanyola. Al 
llarg de la seva vida, l’entitat li va 
retre varis homenatges i sempre 
el va considerar un model de fi -
delitat, modèstia, sacrifi ci i com-
promís. L’estimació per l’Europa 
la mantenen els seus dos fi lls. El 
gran, estrena enguany el carnet 
número 1 del club i el petit, tot i 
no ser afeccionat al futbol, publi-
ca fotos i records del seu pare en 
un grup de Facebook.•

Breus

El 'Cata' masculí 
rep la visita del 
Barcelona per a 
començar la lliga

El CN Catalunya masculí 
enceta la Divisió d'Honor 
de waterpolo contra un 
dels rivals més potents 
de la categoria. El CN 
Barcelona, sotscampió de 
la Supercopa d'Espanya 
el cap de setmana passat, 
s'enfrontarà a l'equip de 
Tato Garcia dissabte 17 
a la piscina Sant Jordi 
(18h). Al matí serà el torn 
del Catalunya femení, 
que començarà la segona 
temporada a la màxima 
categoria del waterpolo 
estatal jugant a Can 
Toda (13h) contra el CD 
Boadilla. El partit serà 
retransmès per la web de 
la federació espanyola de 
natació (rfen.es).

PFotoalbums

Contrari al 
professionalisme, 
va rebutjar una 
oferta per anar a 
jugar a Madrid

Premis valorats fins a 200€

dinamitzacio@independent.cat

Participa en el primer concurs de fotografia
sobre “la nova normalitat”, a la Vila de Gràcia.

Dues modalitats:
professional i popular (fotografia feta amb mòbil)

De l’1 d’agost al 31 d’octubre 2020

Consulta les bases al web www.independent.cat

I Concurs de Fotografia
20è Aniversari de Gràcia

Ampliem termini

fi ns el 31 d’octubre
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Programació
Ràdio Gràcia 2020

hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

16 a
17 h

17 a
18 h

18 a
19 h

19 a
19.30 h

La tarda és nostra Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Tot hi cap Entrevistes
diverses

Cultura, agenda i
temes Centre Cívic El Coll 5

Espai Solidari 1 El bon menjar

Pop Go

de Gràcia
Tot hi cap Teatrí de Butxaca Cultura, agenda i 

Les tardes a Gràcia 6

temes Centre Cívic El Coll 5

Infogràcia Esports Ones de dones 2 Teatrí de Butxaca La tarda és nostraTot hi cap

Infogràcia Esports
The Beatles

Pop Go
The Beatles

Gracienques 2Tertúlia Política 3 Música i Geografia

Música i Geografia

Sota el pont 4

Tertúlia Política 3

Sota el pont 4

19.30
 a 20 h
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Infogràcia Gracienques2 Temps de Música,
Temps d’Espectacle

Infogràcia esportsSortides amb Gràcia
“Properament”

1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 

concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Continuació del Plenari i de l’Audiència Pública quan s’emeten en directe.

Els afeccionats a les obres, jubilats o no, tenen una nova afi -
ció al districte: pujar per Esteve Terrades fi ns al Parc Sanitari 
Pere Virgili i fer un cop d'ull a l'evolució de les obres del nou 
hospital satèl·lit que el Govern està construint per afrontar 

l'encara inaturable crisi sanitària. La cosa va depressa perquè l'estruc-
tura es fa amb mòduls i sobre un forat a tocar de l'avinguda que deixi 
l'edifi ci mig enlaire. De moment ja hi ha dues plantes aixecades i els 
ferros i mòduls es van rebent des del carrer Josep Janer. Mentrestant 
els professionals sanitaris diuen que no hi ha personal per omplir-lo.

El
depen-

dent

Cartes al director

Adéu a Francesc Betriu: 
el director i les seves 
circumstàncies
El passat 7 d'octubre ens agafava per 
sorpresa la mort del director de cinema 
Francesc Betriu, especialment recordat a 
Gràcia per haver rodat l'adaptació de 'La 
Plaça del Diamant' de Merçè Rodoreda i 
també, encara que no tan recordada, la de 
'Un día volveré' de Juan Marsé, on gràcies 
al talent del gran Gil Parrondo es va recre-
ar la Plaça Rovira i el seu cinema en l'antiga 
caserna del carrer Lepant. Parafrasejant a 
Ortega, a Betriu se li podria defi nir com el 
director i les seves circumstàncies, ell va 
voler apostar per un cinema popular, que 
no fos minoritari, però es va trobar al llarg 
de la seva carrera amb obstacles, els quals 
superava, però que en gran part minvaven 
el seu talent, com la censura, la falta de re-
cursos econòmics, la falta d'ndústria, el sot-
metiment al productor...
'Fúria espanyola' (1975) té el rècord de ser 
la pel·lícula amb més talls de la censura, 
un total de 22. Excepte alguna emissió te-
levisiva esporàdica, no hi ha manera de 
veure-la. En ella es resumeix bé el cinema 
de l'autor: descriure l'altra realitat de les 
grans ciutats, aquells personatges que la 
història i també tots nosaltres marginem. 
'Amb Sinatra' (1988) arribaria el seu punt 
culminant, Betriu deia que era la seva pel-
lícula més pessimista. Tal vegada aquest 
pessimisme va ser el que li va portar a allu-
nyar-se durant algun temps del cinema per 
a dedicar-se a la televisió. No va poder di-
rigir 'La ciudad de los prodigios' d'Eduardo 
Mendoza per falta de pressupost. Va tornar 
a la gran pantalla el 1996 amb 'La duque-
sa roja' però havent d'instal·lar-se a Madrid 
perquè aquí la indústria no funcionava o li 
tenia en oblit. Al fi nal va acabar fent el que 
justament no volia, pel·lícules minoritàries. 
'Mònica del Raval (2009)', 'El dia que va mo-
rir Gracia Imperio' (2012) o 'L'últim aviador' 
(2019). Cinema interessant però que ens 
deixa un regust amarg en pensar que hem 
tingut un gran talent, però com si d'un per-
sonatge de les seves primeres pel·lícules es 
tractés, no hem deixat que entrés en la his-
tòria ofi cial com es mereixia.
Carlos Muñoz Muriedas

Editorial

Texas, primera gran víctima

No ha estat només la Covid qui s'ha carregat els cines Texas, tan-
cats des del mes de març i retancats aquesta setmana quan el 
seu propietari i principal impulsor, Ventura Pons, ha confi rmat a 

L'Independent que el futur de la sala és "inviable" i que fa més de tres 
mesos que l'espai ja no està sota gestió de Els Films de la Rambla o de 
la societat paraigua Raig d'Idees i Propostes Visuals, la qual es va cre-
ar el 2014 per fer renéixer els Texas. 

No ha estat només la Covid sinó les difi cultats econòmiques que ja 
es van posar de manifest el febrer de 2019, els deutes acumulats, els 
processos interns, els intents de tapar forats amb patrimoni...Ha estat 
un procés dolorós que ara s'acaba, que remata el cop de gràcia de la 
Covid i que posa sobre la 
taula de manera molt crua 
la primera gran víctima 
d'aquesta crisi sanitària-
econòmica-social a Gràcia 
i a Barcelona.

El Texas tanca i comen-
ça la mobilització veïnal 
per salvar-lo. No serem no-
saltres qui tregui la il·lusió 
als veïns i treballadors que 
volen proclamar que encara no. Però en bona part el tancament del 
Texas és el símptoma del naixement frustrat d'un espai de transició 
en l'oci de Gràcia que començava a lligar els barris de la Vila, Grassot 
i Sagrada Família. Al carrer Bailèn va renéixer el Texas el 2014, s'hi va 
instal·lar a tocar el Barcelona Pipa Club i la gent de Microteatre i es va 
generar aquesta il·lusió d'un espai de transició. Una pena enorme per 
un actiu cultural que sempre havia jugat un bon paper d'aliat local.
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Amb la 
col·laboració:

Opinió
Ull de 
dona

Conxa Garcia

A banda que fa falta molt més habi-
tatge social, i que ha de ser de llo-
guer, fa dies que li dono voltes al 

fet que els edifi cis destinats a aquesta 
funció han de ser, també, un referent ar-
quitectònic, un exemple de sostenibilitat 
i, per tant, han de ser ecològics: terrats 
verds, amb un hortet, façanes el més 
verdes possibles, que funcionin amb 
energies renovables. Tot això va en la lí-
nia de com volem que siguin els nostres 
barris. Per altra banda, també s’hauria 
de pensar en els interiors dels habitat-
ges. Es tracta de fer-los habitables d’una 

manera compartida i igualitària per a 
totes les persones que conformin el nu-
cli familiar. S’ha d’acabar amb la cuina a 
part, que enclaustra una persona, abans 
sempre era una dona. Ara cal que la cui-
na, el menjador i la sala d’estar confor-
min una unitat on es comparteixi el fet 
de cuinar, xerrar, on pugui jugar la mai-
nada, compartir feines i espai amb les 
visites d’amigues i familiars. Ja tenim 
les habitacions per a la intimitat. La 
resta d’activitats com més repartides i 
viscudes entre totes millor. Habitatges 
bonics, ecològics i amb espais més co-
munitaris, podrien donar una visió dife-
rents de les relacions personals, alhora 
de tenir cura del barri, de la ciutat, del 
planeta.•

Habitatge públic

Els edifi cis destinats a 
habitatge social també 
han de ser exemple 
de sostenibilitat

No serem nosaltres 
qui tregui la il·lusió als 
veïns i treballadors que 
proclamen que encara no
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Renovar-se o...

E l nostre Club Esportiu Europa porta molts anys a 
la Tercera Divisió del futbol estatal. Concretament, 
des del 1995, quan vam perdre la categoria de se-
gona B, l'única vegada que hem aconseguit ser-hi. 
Fa ja, doncs, 25 anys que hi som, amb l’excepció del 

descens a primera catalana del 2004. Són 25 anys en els 
quals hem gaudit d’alegries puntuals (1997, 1998 i 2015) a 
la Copa Catalunya. Però en el darrer quart de segle hem 
tingut, per damunt de tot, contínues decepcions a la lliga: 
temporades dolentes, salvacions miraculoses i fracassos 
constants en les fases d’ascens.

És casual que l’Europa sigui el club català que més 
promocions ha disputat i perdut en els darrers anys? 
Respon a la mala sort o bé a la manca mentalització gua-
nyadora? Resulta simptomàtic que en Victor Martínez, 
president del club, treiés pit, abans de la promoció dar-
rera que vam perdre contra el Terrassa, dient: “l’Europa 
és l’ equip català que ha disputat més promocions d’as-
cens des que existeix aquesta fórmula.“ També hagu-
és pogut explicar que som el club que n’ha perdut més 
(totes menys la del 1994 al Pinós). Penso que aquestes 
declaracions, ben interpretades, palesen la manca total 
i absoluta d’ambició dels seus dirigents. Aquesta manca 
d’ambició es tradueix a enorgullir-se, simplement, d’haver 
disputat moltíssimes promocions. D’això en dic confor-
misme pur. No ens hem plantejat mai guanyar-les i pujar? 
Com diria l’acudit, parafrasejant el malaguanyat Eugénio, 
“guanyar-les deu ser l’hòstia, tito”. 

Altres senyals d’aquest conformisme de la directiva? 
Incapacitat per seduir qualsevol jugador o entrenador que 
vol abandonar el club, manca de planifi cació i professio-
nalització a tots els nivells, absència de fi txatges engresca-
dors. “No tenim més recursos”, és l’ argument recurrent. 
Bé, doncs, i per què no intentem generar-los? No fer-ho és 
entrar en un cercle viciós (no pas virtuós), que ens impedi-
rà avançar. Justament quan des del sector d’animació del 
club (Eskapulats) s’està treballant amb èxit per eixamplar 
la base social de l’europeisme. Finalment, la deixadesa del 
Nou Sardenya (vell, gris i sovint brut) també palesa aquest 
tarannà dels responsables actuals del club. 

Davant d’aquesta realitat i sabent que d’aquí a poc 
temps hi haurà eleccions a la presidència, penso que a 
l’Europa li convé un canvi de rumb. Les dues candidatu-
res amb possibilitats reals de guanyar són les d’en Victor 

Martínez, no ha demostrat res nou des del 2018, i la d’en 
David Prats, consoci amb recursos i contactes que fa se-
nyera de l’ inconformisme i l’ ambició. 

Amics, l’Europa necessita un canvi en la direcció i la 
mentalitat dels seus directius. Un tomb per tenir aspiraci-
ons d’ una vegada per totes, i no conformar-nos en ser, in 
eternum, un gallet de tercera. El nostre club ha d’anar més 
amunt, no pot mantenir-se en stand-by perquè seguir com 
fi ns ara ens farà cada cop més petits i insignifi cants. I Ja 
sabeu la dita: Renovar-se o…•

Robert Baquero Tubau, soci de l'Europa nº279

És casual que l'Europa sigui el club 
català que més promocions ha 
disputat i perdut en els últims anys? 
Mala sort o manca de mentalitat 
guanyadora? Aquesta manca 
d'ambició ees tradueix a enorgullir-
se, simplement, d'haver disputat 
moltíssimes promocions. D'això en 
dic conformisme pur. No ens hem 
plantejat mai guanyar-les i pujar?

Foto: Àngel Garreta

la 
setmana

Clara Darder

En el món terapèutic, en tots els àm-
bits, sempre hi ha més dones exer-
cint que homes. Hi ha més dones tre-

ballant-se les emocions i els traumes. És 
un quadre repetit aquest, per cada deu 
persones, vuit son dones i dos homes, 
motiu pel qual els grups queden descom-
pensats a l'hora de conèixer els pensa-
ments masculins. El gènere femení hi és 
molt present i fan una feina personal im-
portant que contraposada als homes que 
hi accedeixen el nombre és menor i acos-
tumen a ser més reservats. Quan formes 
un grup de treball i/o teràpia desitges 
que s’apuntin els dos gèneres per igual, i 

així poder mudar la part femenina i mas-
culina de cadascun d’ells i elles. 

Els temps estan canviant: els homes 
accedeixen cada vegada més per treba-
llar-se. En el meu cas, i estic gratament 
sorpresa, al Grup de joves @sokkisok (16-
24 anys) que porto al Institut Gestalt, và-
rem començar aquest octubre i som nou 
nois i dues noies. Us ho imagineu? Els 
nois assistents superen amb escreix a les 
noies. I si els comparem amb els homes 
reservats que parlàvem en el paràgraf 
anterior, no són ni de bon tros la seva rè-
plica. Ens hem trobat que participen amb 
ganes d'indagar emocionalment, que 
diuen la seva, que aconsellen als altres, 
que expressen el que senten. Quin plaer 
poder treballar amb ells i de retruc amb 
elles amb aquest nova participació. per-
què el grup es fa molt més ric i autèntic, 
i no parlo de magnitud ni de diners, sinó 
de grandesa emocional, de saviesa perso-
nal i treball cognitiu paral·lel. Amb altres 
professionals pensem en dues possibles 
respostes: Que els nois/homes estan més 
perduts que abans i intenten buscar res-
postes, i (més positiva) podria ser que per 
fi  els nois/homes han decidit donar el pas 
endavant per canviar. Què opineu?•

Gratament sorpresa

Ara ells participen 
amb ganes d'indagar 
emocionalment, diuen 
la seva i aconsellen

Gràcies al suport de:
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Engresca, enganxa, llisca

Albert Balanzà

Només ho fem cada set anys però és 
un dels privilegis de treballar en 
aquest setmanari: l'any 2013, quan 

ja feia vuit anys que l'escriptor Jesús 
Moncada ens havia deixat, la seva ger-
mana ens va rebre al seu pis del carrer 
Santa Clotilde per obrir-nos unes caixes 
de tresors. D'allà en vam treure un bon 
grapat de fotografi es de Mequinensa, 
captades per l'ull crític de Jesús, i les 
vam publicar en dos lliuraments (vegeu 
números 489 i 490). Eren imatges cru-
es, en blanc i negre, del poble abans que 
desaparegués sota les aigües del pantà 
de Riba-roja: els carrers empedrats o de 
terra, les arengades de Can Toni, la pla-
ça d'Armes, els miners en un descans de 
feina, l'escriptor amb el seu amic Toni 
Bartomeus... De tot allò en va sortir 
una exposició impulsada per l'activista 
i amic Josep Fornés, i es va generar un 
cert debat sobre el reconeixement soci-
al i local que hauria de tenir probable-
ment l'escriptor en llengua catalana més 
rellevant que ha viscut a Gràcia durant 
les últimes dècades. Moncada va viure 
39 anys al que proclamava amb la seva 
família la República Independent de 
Torrent de l'Olla.

Set anys més tard, quan les promeses 
polítiques del 2013 ja havien quedat obli-
dades, el gest d'un matrimoni que va co-
nèixer l'escriptor en el simple moviment 
quotidià de coincidir en anar a comprar el 
diari a la papereria-llibreria de Ca l'Agustí 
-ja no existeix- ha tornat a posar en marxa 
la maquinària municipal per col·locar una 
placa al 155 de Torrent de l'Olla, la casa on 
hi va viure de lloguer i que gestiona enca-
ra una única propietària.

Aquesta ha estat la nova palanca que 
ha fet que ens tornéssim a trobar amb 
la Rous Moncada i en Josep Fornés un 
migdia d'octubre, per parlar de Jesús, 
amb una mica de sobrassada pel mig i el 
cel amenaçador dels temps que ens ha 
tocat viure. Sembla que ara el Districte 
li vol posar una placa a l'escriptor més 
rellevant que va viure 39 anys en aquests 
carrers. Una placa. Psé. A en Moncada, 
que era tan perfeccionista que no volia 
capelletes i només es preocupava per si 
els seus escrits complien amb la màxima 
Engresca, enganxa, llisca. El que hauríem 
de gravar-nos a foc els periodistes.•

Opinió convidada
Manuel I. Cabezas González, doctor en Didactologia de les Llengües i de les Cultures

La veritat i la posveritat (I)

A quest estiu horribilis de 2020, vaig provar un su-
culent i cooperatiu assaig del fi lòsof Harry G. 
Frankfurt, titulat "Sobre la veritat" i publicat per 
Editorial π, a la col·lecció Assaigs per pensar. És 
un text molt rellevant en aquests temps en què 

mentiders, tergiversadors, xarlatans, demagogs, "todòlegs" 
–en defi nitiva, els Pinocchios– han assegut els seus reals a 
les xarxes socials, als mitjans de comunicació i a les fonts 
del poder polític, econòmic, social, cultural, etc... 

Avui, com diu l'aforisme popular, es podria continuar 
afi rmant que només els infants, els borratxos i els practi-
cants de l’honestedat radical diuen la veritat. La resta de 
mortals, i en particular els membres i les membres" —
Bibiana Aído dixit— de la casta política menteixen com 
“bellacos”. I, en fer-ho en aquest any de pandèmia, els de la 
casta política provoquen efectes secundaris greus i letals 
sobre la vida, les fi nances, la salut, el benestar, la convivèn-
cia..., i, en defi nitiva, la felicitat de la majoria dels ciuta-
dans. És per això que em permeto presentar les idees-força 
i el fi l argumental del preuat assaig del professor i fi lòsof 
nord-americà H. G. Frankfurt.

La veritat i les veritats. Per a H.G. Frankfurt, la veritat 
no només existeix sinó que és vital i d’una gran “utilitat 
pràctica i instrumental”, sobretot quan es materialitza en 
“veritats individuals i concretes”. És el cas, per exemple, de 
les veritats relatives a la resistència i l’elasticitat dels mate-
rials, per a l'enginyer o arquitecte, que dissenyen i constru-
eixen edifi cis o ponts; o la concentració de glòbuls blancs 
en sang, per al metge, que tracta malalties; o la trajectòria 
dels cossos celestes, per a l'astrònom, que estudia el movi-
ment de les estrelles.

Segons el professor Frankfurt, la nostra experiència ens 
diu que, ni individualment ni col·lectivament, les veritats 
que sorgeixen de l'estudi-anàlisi de "fets tangibles" no es po-
den menysprear, ni ningú pot deixar-se guiar per l’error, la 
mentida, la ignorància o les creences equivocades. Tenint en 
compte o no les "veritats concretes" permet, de fet, prendre 
les decisions oportunes, afrontar els problemes quotidians, 
dur a terme bé activitats professionals o socials o individuals 
i aconseguir els nostres objectius en qualsevol empresa. Per 
tant, la tàctica de l'estruç no fa que els fets tangibles siguin 
menys perillosos o amenaçadors. Afegeix que, sense veritats 
i esquitxant-nos en la ignorància i l'error, no tindrem cap 
idea clara de res, actuarem i avançarem per la vida a cegues. 
Per tant, la utilitat de veritats concretes "és fàcil d'entendre, 
difícil d'ignorar [...] i impossible negar." A més, assenyala, 
aquestes veritats han estat i són el secret i la base del progrés 
de les societats més desenvolupades i civilitzades.

D'altra banda, des de la premissa que els éssers humans 
són éssers racionals, H. G. Frankfurt infereix que no podem 
comportar-nos racionalment si no som capaços de diferen-
ciar el que és cert i el que és fals. En efecte, "ser racional" és 
"ser sensible a les raons"; i les "raons" estan fetes de "fets". 
Així que, per exemple, el fet que plogui és una bona raó per 

obrir el paraigua i no mullar-se. És per això que el profes-
sor Frankfurt afi rma que els conceptes de "veritat" i "facti-
citat" són fonamentals per als comportaments racionals; i 
afegeix que estan interrelacionats: cada "fet" té una "enun-
ciat verdader" que la descriu; i cada "enunciat verdader” li 
correspon un “fet”.

També posa l'accent en les estretes relacions entre la 
idea de "veritat" i les de "confi ança" i "fi delitat". Així, quan 
les parelles es prometen "lleialtat", estan dient que seran 
"veraç" entre ells i podran confi ar mútuament. Si no fos 
així, la vida de la parella estaria amenaçada. Una cosa sem-
blant passa socialment. La mentida també debilita i ame-
naça irreparablement la cohesió social, com va escriure 
Michel de Montaigne en una frase lapidària: "A mesura que 
la nostra comprensió es fa només per la paraula, qui la dis-
torsiona traeix la relació pública".

Les posveritats. Malgrat la funcionalitat i la utilitat vital 
i instrumental de la(es) veritat(s), H. G. Frankfurt assenya-
la que, avui en dia, els anomenats "postmoderns" (aquests 
autèntics antagonistes o "negacionistes" del sentit comú) 
neguen que existeixin veritats, que mereixen respecte i que 
siguin funcionals. De fet, en la societat i la vida política ac-
tuals, per a molts col·lectius de xarlatans (polítics, periodis-
tes, "todòlegs" i fi ns i tot historiadors, biògrafs), la veritat 
no és moneda de canvi ni de curs legal. Avui en dia, els xer-
raires són més valorats que la veritat. Avui en dia es posa 
l’accent més en allò trivial i la xafarderia, actituds que ar-
raconen qüestions que mereixen i exigeixen una refl exió 
detinguda, rigorosa i ponderada. Avui dia l’aparença dels 
fets és més rellevant que els mateixos fets. Per comprovar-
ho, simplement cal visionar, escoltar o llegir els mitjans de 
comunicació o passejar per les xarxes socials o escoltar els 
membres de la casta política. Per això, en aquesta “era de 
Pinotxos” han sorgit noves paraules per disfressar les menti-
des de tota la vida. És el cas del terme “posveritat”, eufemis-
me per no parlar de mentida pura i dura de sempre. Amb 
la paraula “posveritat” es designa un estat cultural (?) que 
està marcat per la distorsió deliberada de la realitat i per una 
indiferència cap a la veritat, que exalten les emocions i les 
creences personals sense fonament.•

www.independent.cat

administracio@independent.cat

FES-TE SOCI

de Gràcia

l’independent a la bústia de casa teva setmanalment

Veu directa a les assemblees

DESCOMPTES i promocions en entitats culturals

Socis menors de 30 anys o majors de 60,
50% de descompte en la quota trimestral

i gaudeix dels avantatges:
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Exposicions
Del 22 al 26 d'octubre
Exposició de fotografi a analògica 
Mujeres. Emma Beltran i Ariadna Tunnah 
presenten Mujeres, una exposició de fo-
tografi a analògica que, segons expliquen 
les mateixes autores, gira al voltant de la 
paraula mujeres. "Un homenatge* a les 
dones de les nostres vides. (*Merda, però 
la paraula homenatge ve d’home.)", acla-
reixen les pròpies fotògrafes.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 30 d'octubre
Exposició Astèrix el Gal. La mostra vol 
retre homenatge als autors del que és 
probablement el còmic francès més po-
pular del món, i està inclosa dins del 5è 
cicle d'humor als barris de Gràcia "Gràcia 
riu!", organitzat pels equipaments cultu-
rals del districte del 15 al 25 d'octubre.
La Violeta (Maspons, 6)

Pintant des del cor. Exposició de pintures 
de Jaume Romaní, un autodidacta iniciat 
en el seu retirament.
CC La Sedeta (Sicília, 321)

Fins al 26 de novembre
Exposició Weird Fishes. Weird Fishes 
és un llibre il·lustrat que realitzat com a 
projecte fi nal de cicle de la il·lustradora 
Míriam Vázquez. Ambientat en el metro 
de Barcelona, parla de la depressió i l’an-
sietat tot envoltat en un món subaquàtic 
de fantasia. Per accedir-hi cal omplir el 
formulari d'accés puntual que està dispo-
nible a la web de la Fontana.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190-192)

Fins al 4 de desembre
La Fundació Felícia Fuster i el Centre 
d’Art Contemporani Nidart presenten l’ex-
posició No m'esborro, amb l’obra de Anna 
Mcneil, Kati Riquelme, Mercè Soler, Núria 
Rossell, Sonia Ruiz de Arkaute, Susana 
Gutiérrez i Teresa San José. Per expressar 
les emocions i pensaments que l’obra de 
Fuster els ha inspirat, cada artista plasma 
l’essència d’un poema en unes propostes 
plàstiques. Emprant distintes disciplines, 
com la pintura, l’escultura, la fotografi a, 
la instal·lació i el llibre d’artista la mostra 
presenta 20 obres en un recorregut visu-
al por les paletes de color i les depurades 
atmosferes orientals. L’exposició és a cura 
de Susana Gutiérrez. 
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabrés, 3)

Fins al 15 de gener
Academias / Ultraacademias. El Palau 
Antiguitats ha volgut aprofundir en el 
procés de creació d’un artista. A la seva 
nova exposició fan ús del terme “ultraa-
cadèmies” emprat al segle XIX pel crític 
d’art Raimon Casellas per referir-se a les 
obres carregades d’un erotisme impropi 
de la seva època. 
Palau Antiguitats (Gràcia, 1)

Fins al 22 de març de 2021 
Exposició Olor de Tardor. La primera casa 
de Gaudí ret homenatge al perfumista, ar-
tista i col·leccionista d'art que va morir el 
passat gener. La mostra, comissariada per 
Cristina Agàpito, presenta obres d'Ernes-
to Ventós vinculades amb la tardor.
Casa Vicens (Carolines, 20) 

Exposició permanent 
Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí: 
manifi esto de su obra. Una mostra au-
diovisual que mostra el creixement de 
Barcelona durant més de 130 anys i el seu 
context social, cultural i artístic, a més a 
més del manifest de l’obra de Gaudí. Cal 
consultar horaris i preus. 
Casa Vicens (Carolines, 18) 

Actes
Divendres 16 d'octubre
28a Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona: Cuando ellos se fue-
ron. Verónica Haro Abril, Equador, 2019, 
61’. Projecció en digital.
Cinemes Girona (Girona, 170), a les 20 h

Concert: Sabor de Gràcia. 
La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

OFF LEM 2020: Nara is Neus + Sasha 
Smirnova presenten Afterimage.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 21 h

Espectacle d'humor clown eMe. A càrrec 
del pallasso Carlo Mô. Cal inscripció prè-
via a la web del CC El Coll.
CC El Coll la Bruguera (Aldea, 15), a les 
21.30 h

Espectacle: Impro Barcelona, Impro a 
Gogó. 100% comèdia de jocs d'improvisa-
ció amb funcions úniques i irrepetibles 
on el públic tria què vol veure en cada 
moment.
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 22 h

Dissabte 17 d'octubre
Concert: Two Men Band prsenten el seu 
projecte musical Red Rombo. Cal inscrip-
ció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Encontres en l'Espai-Temps: Clara Lai i 
Joan Moll. Taquilla inversa, reserva obli-
gatòria.
EART (Torrijos, 68), a les 20 h

Teatre: La hora de la verdad.
Teatreneu (Terol, 22), a les 22 h

Dimarts 20 d'octubre
Conferència: Human Brands, el valor de 
les relacions.
Casa Seat (Pg. de Gràcia, 109), a les 10 h 

11è Festival de Narració oral de Barcelona 
Munt de Mots: Ànima animal, espectacle 
infantil a càrrec de Judith Navarro, de la 
Petita Companyia. A partir de 4 anys. Cal 
reservar entrada als telèfons 932 073 703 
/ 934 591 228 o presencialment al centre.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 17.30 h

Dimecres 21 d'octubre
La Taverna del CAT: Quim Boix i Santi 
Méndez. Un concert en el marc de Gràcia 
RIU 2020. Accés lliure amb reserva prèvia.
Bar del CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 
21.30 h

Dijous 22 d'octubre
Taller de menstruació sostenible. Per a 
joves de 12 a 20 anys. Inscripcions a tra-
vés d'un formulari que s'ha d'enviar per 
whatsapp al 6301309679.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190), a les 17.30 h 

11è Munt de mots. Conferència: La par-
titura del cuento, a càrrec d'Alejandra 
Hurtado. Activitat online des de Facebook 
i canal Youtube de Munt de Mots.
Organitza Biblioteca Vila de Gràcia 
(Torrent de l'Olla, 101), a les 19 h 

Teatre: La creua realitat. Escrita i dirigida 
per Óscar Molina.
La casa dels contes (Ramón y Cajal, 35), a 
les 20.30 h 

Teatre: Tot el que vull. Producció de dansa 
contemporània creada per Andrea Ju8st.
La Badabadoc (Quevedo, 36), a les 20.30 h

Cicle de poesia: Orlando Guillén.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), a les 21 h

Divendres 23 d'octubre
OFF LEM 2020: Laura Llaneli (artista resi-
dent de Gràcia Territori Sonor).
CC Convent de Sant Agustí (Comerç, 36), 
a les 20 h

Entitats

Divendres 16 d'octubre
Projecció del documental Nosotros no 
olvidamos, sobre l'assassinat de Pedro 
Álvarez i els 27 anys de lluita contra la 
impunitat policial.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h 

Dissabte 17 i diumenge 18 d'octubre
Lectura dramatitzada: Cuentos para pen-
sar, de Jorge Bucay.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18h

Fins al 18 de setembre
Portes obertes als Tallers de Lluïsos per 
conèixer les persones talleristes.
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)

Dilluns 19 d'octubre
Dilluns republicans: 80 anys de l'assassi-
nat del president Lluís Companys. Amb 
Lucia Aliagas, estudiant d'Història UAB.
Ateneu Roig (Torrent d'en Vidalet, 34), a 
les 18.30 h

Fins al 19 d’octubre
Activitats de joc per promoure l’activitat 
familiar, veïnal i la convivència amb la 
campanya: Juguem a les places 2020. 
Plaça del Diamant i plaça del Sol 
Programa “Activa’t als parcs” als Jardins 
del Mestre Balcells. Acte permanent.
Jardins Mestre Balcells (Sant Salvador 
49)

Fins al 30 d'octubre
L'Orfeó Gracienc convoca proves de veu 
per a la incorporació de nous cantaires. 
S'ha de sol·licitar cita prèvia al 932374302 
o secretaria@orfeogracienc.cat
Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Exposició Joan Perucho: Creació, 
imaginació i bon gust 
Una proposta ideada per Julià Guillamon i dissenyada per Marc Valls que repassa 
totes les facetes de Joan Perucho amb la voluntat de despertar l’interès cap a 
la seva obra. Es presenta el Perucho poeta, autor de novel·les d’aventures, crític 
d’art, gastrònom i bon vivant i escriptor de diari. Aquesta és l'exposició que es 
podrà visitar al CAT de dilluns a divendres de 19 a 21 h i que forma part de la 
celebració de l'Any Perucho. De fet, el dissabte 7 de novembre, el CAT serà la 
seu de l’acte central amb l'estrena de “El romanço de les històries Natural”, amb 
Carles Belda, un espectacle en què es farà el seguiment de l'apassionant expedició 
d'un naturalista liberal que frisa per aclarir el misteri d'un vampir carlí.

Del 23 d'octubre a l'11 de novembre al CAT Tradicionàrius (pl. Anna Frank, s/n) 

Recomanem

Amb el suport de
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El Lliure engega 
segona temporada 
de l'espai Escola 
de pensament

L'Escola de pensament 
del Teatre Lliure, l'espai 
de diàleg, crítica i 
refl exió dinamitzat per 
la fi lòsofa Marina Garcés 
i el periodista i escriptor 
Albert Lladó, inicia la 
segona temporada a 
Gràcia el proper dimarts 
20 d'octubre. L'actual 
context de pandèmia 
sanitària serà el marc 
del debat de la primera 
sessió, titulada Té futur 
el nostre present?, que 
comptarà amb Jorge 
Riechmann i Carlota 
Subirós com a convidats, 
i serà moderada per 
Garcés. La temporada 
20/21 del Lliure inclourà 
vuit sessions de l'Escola, 
una per mes, sempre un 
dimarts a les 18.30 h a la 
sala del carrer Montseny.

La trajectòria de 
Mónica Naranjo, 
en un documental 
als Verdi
Els cinemes Verdi acolliran 
el proper dijous 29 i 
divendres 30 d'octubre la 
projecció del documental 
'La huella de la pantera', 
que recorre la trajectòria 
de Mónica Naranjo, que 
celebra 25 anys de carrera 
musical. Les entrades ja 
estan a la venda.

Cedida

Els cinemes Texas 
tanquen i neix una 
plataforma veïnal per 
recuperar el projecte
 

La iniciativa impulsada per Ventura Pons el 2014 no resisteix 
el cop de la crisi sanitària i el futur de la sala queda en suspens

Silvia Manzanera

Tancat des del passat mes de 
març i ara ja amb Ventura 
Pons desvinculat del tot, el 
futur del cine Texas és in-
cert. Malgrat tots els in-

tents per evitar el tancament, fi ns i 
tot posant en risc el patrimoni per-
sonal, l’impacte de la crisi sanità-
ria ha acabat d’enfonsar el projecte 
de Pons que feia l’estrena ofi cial el 
18 de setembre de 2014 amb un tret 
diferencial i únic, una fórmula que 
a Gràcia ha aconseguit el recolza-
ment del públic i el suport del teixit 
comercial i associatiu de l’entorn 

Vestíbul del Texas darrere la persiana abaixada, aquest dijous. Foto: S.M.

arran de la crisi sanitària, van co-
mençar a mobilitzar-se, primer 
per obtenir la confirmació del 
tancament, i ara per confi gurar 
l'estratègia que salvi un projecte 
que consideren vital per al barri, 
tan socialment com culturalment. 

Per la seva part, el Districte ja 
està en alerta i la incipient plata-
forma ha començat a fer els pri-
mers contactes amb entitats i co-
merços per recollir signatures i 
elaborar un manifest, entre d'al-
tres accions. Ara queda la incòg-
nita de què passarà amb l'equip de 
treballadors del Texas, pendents 
de resoldre el confl icte laboral ar-
ran del tancament.•

La polèmica pintada a la façana 
del cinema. El febrer de 2019 
el missatge "Ventura paga" va 
aparèixer a la façana de l'edifi ci del 
Texas. Fonts de la productora que 
gestionava els cinemes llavors van 
explicar els fets pel confl icte que 
tenien amb el projecte de Figueres, 
però just en aquell moment 
plegava un puntal de l'equip de 
Gràcia i ja s'apuntaven difi cultats 
econòmiques derivades del 
projecte de València i l'Empordà.

més proper. “La meva intenció sem-
pre ha estat defensar un cinema de 
qualitat, a preus populars i en ver-
sió original subtitulada al català”, 
assegura el director d'Any a Gràcia. 
Amb aquest punt de partida, el nou 
Texas aixecava persianes al 205 del 
carrer Bailèn amb quatre sales to-
talment reformades i digitalitzades 
per oferir al públic “una projecció 
en immillorables condicions”, com 
assegurava el seu màxim impulsor 
(veure l’Independent 543).

Els responsables del projec-
te fi ns ara han reconegut les di-
fi cultats econòmiques per seguir 
amb el cinema en funcionament 
i ara el local de les mítiques sales 

tornen al seu anterior propietari. 
I les sospites del tancament que 
s'han estès en les darreres setma-
nes entre veïns i comerços s'han 
confirmat. "En el petit tram de 
casa a la feina, moltíssima gent 
m'atura per preguntar-me. He 
fet l'impossible per seguir oberts 
però era inviable, espero que hi 
hagi relleu i algun dia els Texas 
tornin a obrir", afegeix el direc-
tor de cinema. 

La no reobertura de les sales a 
l'inici de curs, quan la resta de ci-
nemes del districte ja estaven tots 
en funcionament -els darrers van 
ser els Bosque- va alertar alguns 
veïns i veïnes que, ja organitzats 

Ramon Casalé Soler

La 20a edició del Concurs de Pintura 
al Passeig de Sant Joan no s'ha po-
gut celebrar enguany a causa de la 

pandèmia; és la segona vegada en dues 
dècades que s’ha hagut de suspendre. 
Anteriorment, les obres de remodelació 
del passeig en va ser la causa. Els organit-
zadors, l’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan, han cregut conveni-
ent recordar als artistes i al públic les cir-
cumstàncies per les quals no s’ha pogut 
realitzar. A més, aquesta edició compleix 

vint anys d’existència, i per això els seus 
responsables han decidit fer un vídeo re-
cordant-ho i demanant la participació 
dels membres del jurat d’aquests darrers 
anys, perquè valoressin la trajectòria dels 
premis des dels seus inicis. Els entrevis-
tats han estat José Corredor-Matheos, 
Josep Bracons, Augusto Roig i qui fi rma 
aquest text. En conjunt van expressar la 
importància de que es pugui dur a terme 
un esdeveniment d’aquest tipus i, sobre-
tot, que es faci al carrer, on moltíssimes 
persones poden gaudir durant tres dies 
de més d’un centenar d’obres de diver-
sos estils i tècniques, tant d’artistes joves 

com professionals i afi cionats. L'any pas-
sat, a més, es va donar a conèixer per pri-
mer cop el Premi d'Escultura; les obres 
es van poder contemplar en una sala poli-
funcional situada a l’altell del mercat pro-
visional de l’Abaceria. 

Per altra banda, el nivell dels partici-
pants en aquests anys ha estat progres-
siu, sobretot perquè alguns d’ells són ar-
tistes que ja exposen en galeries i centres 
d’art, encara que no hagin estat premi-
ats. També la tasca de col·laboració amb 
la Facultat de Belles Arts ha estat impor-
tant, sobretot a través d’un dels membres 
del jurat, Augusto Roig que n’és profes-
sor. Aquesta relació ha permès que al-
guns participants als premis provinents 
de la Facultat de Belles Arts i seleccio-
nats pel propi Roig, hagin exhibit diver-

ses obres a la seva sala d’exposicions. 
L’evolució del Concurs de Pintura ha estat 
creixent, encara que aquests darrers anys 
ja s’ha estabilitzat en un nombre concret 
de participants. L’any 2000 hi van parti-
cipar més d’una vintena de pintors, vuit 
anys després ja eren poc més de 50, i l’any 
2014 ja es va arribar a la xifra màxima de 
concursants: 80. Actualment solen ser en-
tre 60 i 70. 

Ara només cal esperar que la prope-
ra edició, la XXI, es pugui celebrar amb 
normalitat perquè aleshores se li doni 
més valor a aquest concurs, ja que la tas-
ca que fa l’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan és enorme, organit-
zant infi nitat d’activitats culturals i soci-
als que serveixen per ampliar el teixit as-
sociatiu de Gràcia.•

Concurs de pintura Passeig de Sant Joan, 20 anys

crítica 
d’art
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Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla del 
Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• No mataràs. 16.20, 18.45 i 21.00.
• Greenland: El último refugio (do-
blada cast). De dv a dj, 20.35. Dv, 
dl, dm, dc i dj, 15.55. 
• Las hijas del Reich (doblada 
cast). De dv a dj, 16.00 i 18.20. De 
dv a dj, 20.50.
• Padre no hay más que uno 2. Ds i 
dg, 16.15.
• Falling (doblada cast). De dv a 
dj, 18.25.
• Shin Chan en Australia tras las 
esmeraldas verdes (doblada cast). 
Dv, ds, dg i dc, 17.45.
• Eso que tú me das. Dv, ds, dg i 
dc, 16.00. Dl, dc i dj, 16.00 i 18.15. 
Dl, dm, dc i dj, 21.10. Dv, ds i dg, 
19.00 i 21.10.

• Tenet (doblada cast). De dv a 
dj, 20.00.
• Pinocho (doblada cast). Dv, ds, 
dg, dc i dj, 16.10. Dl i dm, 17.00.
• La voz humana (vose). Dc i dj, 
18.50. Dc i dj, 20.15 i 21.20.
• Rifk in's Festival (doblada cast). 
Ds i dg, 18.30 i 20.45. Dv, dl i dm, 
16.05, 18.30 i 20.45. Dc i dj, 16.05 
i 18.10.
• Como perros y gatos: la patru-
lla unida (doblada cast). Ds i dg, 
16.30. 

Cinemes Girona. Girona, 177
• Binti. Ds i dg, 16.00.
• No matarás. Dv, ds i dc, 16.30, 
18.30, 20.30 i 22.30. Dg, 16.30, 
18.30 i 20.30. Dj, 16.30 i 22.00.
• Una ventana al mar. Dv i dc, 
16.00 i 22.00. Ds, 22.00.
• Footwork (Casa Asia Cicle Iran). 
Ds, 20.00.
• Verano del 85. Dv, ds, dg i dc, 

18.00.
• Corpus Christi. Dv, ds, dg i dc, 
17.00. Dj, 16.00. Dv, ds, dg i dc, 
19.30. Dj, 22.00.
• Vitalina Varela. Dv, ds i dc, 21.45.
• Jonas Kaufmann, my Vienna (re-
cital d'òpera). Dj, 16.00.
• El Barbero de Sevilla (òpera en 
diferit des de Verona). Dj, 19.00.
• Cuando ellos se fueron 
(Mostra Documentalistes 
Iberoamericanes). Dv, 20.00.
• La española, la de Torres. Dc i dj, 
20.00.

Verdi. Verdi, 32. 
• Eso que tú me das. Dv, ds, dg, dl, 

dc i dj, 11.30, 16.00, 19.35, 21.05, 
23.00. Dm, 11.30, 16.00, 19.50, 21.15 
i 23.00.

• Rifk in's Festival. Dv, ds, dg, dl i 
dc, 11.30, 16.00, 17.35, 20.15 i 22.30. 
Dm, 11.30, 16.00, 17.55 i 20.15. Dj, 
16.00, 17.35, 210.15 i 22.30.

• Tenet. 16.00, 19.0 i 22.00.
• Falling. 16.00, 18.30 i 20.45.
• Explota explota. Tots excepte dm, 

17.55.
• El juicio de los 7 de Chicago. 22.10.
• Cunningham. 18.15.
• Las niñas. Dv, ds, dg, dl i dc, 20.15.
• El rey del barrio. 22.15.
• Pinocho. Dv, dl, dm, dc i dj, 16.00.
• Rebecca. 11.30.
• Corpus Christi. 11.30.
• La voz humana. Dc i dj, 11.30 i 

12.30.
• El joven Picasso (documental). 

Dm, 11.30, 18.15 i 20.15.
• Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón. Dj, 11.30 i 20.15.
• Trasto. Ds i dg, 11.30.
• Pinocho. Ds i dg, 16.00

Verdi Park. Torrijos, 49
• Cartas mojadas. Dv, ds, dg, dl i 

dm, 16.00.
• Corpus Christi. Dv, ds, dg, dl i dm, 

16.00, 17.45, 20.10 i 22.20. Dc i dj, 
16.00, 17.50, 20.10 i 22.30.

• Rebecca. Dv, ds, dg, dl i dm, 16.00, 
20.05 i 22.20. Dc i dj, 16.00, 20.10 i 
22.05.

• Nunca, casi nunca, a veces, siem-
pre. 22.30.

• Un diván en Túnez. De dv a dm, 
18.20.

• Verano del 85. Ds i dg, 20.15. Dv, 
dl i dm, 16.00 i 20.15. Dc i dj, 16.00 
i 20.25.

• Uno para todos. Dv, ds, dg, dl i 
dm, 18.15 i 22.30. Dc i dj, 18.15.

• Sanmao: la novia del desierto. Dv, 
ds, dg, dl i dm, 18.25.

• La boda de Rosa. Dv, ds, dg i dl, 
20.15. Dc i dj, 18.20.

• La voz humana. Dc i dj, 16.00, 
17.00, 18.25 i 19.20. Dc i dj, 20.15, 
21.10 i 22.30.

• Regreso a Hope Gap. Dm, 20.15.
• Trasto. Ds i dg, 16.15.

El repor

S. Manzanera

Primer no va arribar al metre 
quadrat, després van ser 4, 
l'any següent 8 i la darrera 

maqueta, 10. Aquesta ha estat 
la progressió dels diorames que 
Josep M. Contel ha anat mun-
tant i exposant a la Violeta des 
del Nadal de 2016 i que ara ha 
fet un nou salt qualitatiu i quan-
titatiu amb la participació de la 
seva darrera creació a la fi ra de 
Playmobil i Lego, que es podrà 
visitar del 14 al 15 i del 21 al 22 
de novembre al Poble Espanyol. 

Per aquesta última maque-
ta, que ha representat mesos 
de treball minuciós per perso-
nalitzar i costumitzar cada un 
dels personatges i elements que 
la conformen, el seu creador 
ha comptat amb mans extres 
a l'hora de muntar i represen-
tar les diferents parts que con-
formen aquesta recreació de 
14 metres quadrats feta a base 

de clicks de playmòbil. El pre-
sident del Taller d'Història de 
Gràcia ha tingut l'ajut del Martí 
Urgell (de fet, l'instigador de 
l'afi ció de l'historiador gracienc) 
i de David Contel, que també hi 
col·labora en els muntatges del 
pessebre de Nadal a la Violeta. 
Així, en aquest últim muntat-
ge -que prescindeix de la part 
del Naixement, els diables o els 
Reis d'Orient (elements que es 
podran veure de nou a la Violeta 
al proper desembre)- Contel ha 
ampliat fi ns als quatre metres la 
part de mar i el port, amb qua-
tre galeres, dues barques de pes-
ca i un vaixell de càrrega. Altres 
parts destacades són la zona de 
la verema, l'espai dels ofi cis i del 
mercat, amb la matança del porc 
inclosa, o el poble pescador. Les 
vies fetes de llambordes també 
s'han ampliat, i ha crescut el nú-
mero de romans, alguns fets du-
rant el confi nament. No en falta 
cap detall i s'amaguen un munt 
de sorpreses.•

De la Violeta al Poble Espanyol
Tres graciencs (Josep M. Contel, David Contel i Martí Urgell) sumen passió pels 

Playmobil amb una maqueta de 14 metres que es podrà visitar a l'espai de Montjuïc

En primer terme la zona que representa la verema. Foto: JM Contel

Soldats romans es traslladen amb els estris i les armes a coll. Foto: JM Contel

Els esclaus sortint de la bodega del vaixell, encadents. Foto: JMContel

Panoràmica de la maqueta, amb la part de mar ampliada. Foto: JM Contel

Dark ambient 
i free-jazz a la 
segona setmana 
de l'OFF LEM

La programació de l'OFF 
LEM 2020 segueix aques-
ta setmana amb les actua-

cions de Nara is Neus, diven-
dres 16 d'octubre, a les 9 del 
vespre, al centre cívic la Sedeta 
(Sicília, 321), i del duet Clara 
Lai i Joan Moll (a la fotogra-
fi a), el 17 d'octubre, a les 8 del 
vespre, a Experimentem amb 
l'Art. Aquest segon Encontre en 
l'Espai-Temps que enguany té 
lloc a l'entitat d'art i educació 
de Torrijos reunirà a dos dels 
millors exponents de la dinà-
mica escena de les músiques 
improvisades a casa nostra: la 
pianista Clara Lai i el bateria 
Joan Moll, dos músics amb una 
àmplia experiència en l'àmbit 
del jazz i, molt especialment, 
en el del free-jazz. La venda de 
tiquets per l'actuació de Nara 
is Neus (5€), una proposta a ca-
vall del techno experimental i el 
dark ambient, es fa a través del 
portal Entradium. Per a l'actu-
ació de Clara Lai i Joan Moll, a 
taquilla inversa, cal fer reserva 
a l'adreça de correu electrònic 
entrades@gracia-territori.com 
(no més de dues per persona). 

Per una altra banda, l'èxit de 
la retransmissió audiovisual en 
viu que per primera vegada va 
oferir Gràcia Territori Sonor 
durant el LEM de l'actuació de 
la baixista Floy Krochi i la ba-
llarina Elene Bravo a EART, ha 
animat l'organització a repetir 
l'experiència en totes aquelles 
activitats en les quals s'hagin 
esgotat les localitats, com és el 
cas del concert doble de Laura 
Llaneli i Tiger Menja Zebra 
(23/10). Aquest concert es po-
drà seguir pel canal de Youtube 
de GTS.•

S.M.
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La torratxa

La salut de tots 

Valentina Baratti

 

Als matins tinc el costum de prepa-
rar-me un te i escoltar la ràdio ita-
liana. No tant per la nostàlgia de 

l'idioma, sinó més aviat per la qualitat 
d'un programa que es diu Tutta la città 
ne parla. Cada dia trien un tema d'actu-
alitat i criden a experts perquè apor-
tin la seva mirada qualifi cada. El d'ahir 
anava de la problemàtica dels adoles-
cents en un món Covid. Sociòlegs, psi-
còlegs i professors debatien sobre les 
conseqüències que el nou model de 
conducta pugui produir a llarg termini. 
Episodis d'ansietat, de depressió, d'aï-
llament estan colpejant la psique dels 

més joves. La por a contagiar la seva 
família, a la gent gran, els produeix un 
fort sentiment de culpabilitat. I al ma-
teix temps, es fomenta l'ús de les xar-
xes socials, que fi ns molt poc es consi-
deraven el mal absolut. 

Un cop acabat el debat entre els ex-
perts, els oients tenen un espai per in-
tervenir en el programa. Un d'ells va 
comentar que la generació del seu pare 
va viure la guerra i que no va poder 
existir un trauma més gran. Segons 
aquest senyor, els joves d'ara almenys 
estan ben protegits a casa seva. Una 
altra oient va parlar del seu fi ll, uns 
d'aquests joves que arran del confi na-
ment va desenvolupar trastorns men-
tals. Abans que acabés el programa, un 
altre oient va dir una cosa que em va 
semblar molt apropiada. Segons ell, la 
pandèmia està sent un dels majors de-
safi aments que la societat actual ha vis-
cut, i això podria servir als més joves 
per reconèixer el valor de la respon-
sabilitat i del compromís cap a un bé 
comú, que és la salut de tots.•

Escolto a la ràdio 
italiana un oient que 
diu que no hi ha trauma 
més gran que la guerra

Silvia ManzaneraMirada enfora

Els núvols sobrevolen el poble de Guimerà, a la comarca de l'Urgell, en un calurós dia d'agost. Foto: S.Manzanera

Si

Juntament amb l'Albera i el Delta de l'Ebre, aquest és 
un dels nostres racons predilectes del món, un desco-
briment sorgit de la necessitat d'entretenir la cana-
lla durant unes hores abans que comencés el concert 
que ens esperava en unes vinyes properes. La me-

ravellosa recomanació de l'Eva, la viticultora més canye-
ra de la Segarra, va ser el Bar Piscines, centre neuràlgic de 
Vallfogona de Riucorb (ja Conca de Barberà), en un carrer 
que anys més tard va ser rebatejat com a Johan Cruyff. És 
probablement un dels banys més freds que hem fet en un 
piscina municipal un diumenge de juliol improvisat i que 
més infl uència ha tingut en les nostres vacances posteri-
ors; ja no hi ha planifi cació estiuenca sense que no apare-
gui el Bar Piscines en les peticions familiars. Una escapada 
que tampoc no té sentit sense l'altre punt complementari 
que està a pocs quilòmetres, al lloc on dormim, l'oasi on es-
tablim des de llavors el campament base per moure'ns en-
tre comarques veïnes, comalades i el riu Corb: Somsomnis, 
casa de colònies i antiga residència de gent gran que ara és 
reclam obligat per a joves que volen canviar el món mentre 
fan un cafè i mengen pipes, de ciclistes motivats que neces-
siten un esmorzar de forquilla per seguir pedalant per aque-
lles carreteres precioses i solitàries i de motoristes sorollo-
sos que matinen massa. Un petit univers de gent i paisatges 
immensos que no ha perdut atractiu ni amb les restriccions 
imposades enguany. Potser el canvi més evident és que els 
autòctons s'han mogut poc i els de fora som els de sempre. 
I que una de les nostres rutines preferides, anar a passar el 
dia al Bar Piscines, descansar de la city veient els avis jugar 

les seves interminables partides de dòmino i picar els nens 
per veure si creuen la piscina, passar les hores entre el fred 
de l'aigua i la calor que et resseca la pell, enguany no podia 
ser. Un altre dels efectes de la pandèmia: el Bar Piscines tan-
cat. Comença el drama per trobar el reclam perquè els més 
joves de casa vulguin passar quatre dies amb els vells en una 
zona on les construccions més grans són els molins de vent, 
on el groc dels camps de cereals batalla amb els camps de vi-
nyes en postals de postureig i on la cobertura i el wifi  són es-
cassos. De nou l'Eva ens salva, la dona que fa vi tan expressiu 
i autèntic com la terra que treballa i defensa des del seu racó 
de món que és el celler Comalats. Ai, que no us podeu resistir 
a la Segarra!, ens diu cada estiu. En pocs minuts ella ens pas-
sa les alternatives: les piscines municipals obertes de la zona 
i alguna de privada, com la del nou camping a Segura, que 
havia de ser només per als campistes però una pandèmia va 
aturar qualsevol planifi cació i els propietaris van haver d'im-
provisar per salvar l'estiu obrint les opcions. I així, obligats 
a canviar algunes de les rutines a la rutinària escapada a la 
Vall del Corb de l'estiu és com hem descobert aquest any es-
trany nous racons i persones. Coses de la pandèmia.•

Atrapats a la Vall del Corb

Potser el canvi més evident enguany 
és que els autòctons s'han mogut 
poc i els de fora som els de sempre

VOLCANO
ACTIVE

F O U N D A T I O N

La botiga solidària 
dels  volcans  a 
TRAVESSERA
DE GRÀCIA 108

SI T'AGRADEN 
ELS VOLCANS,

VOLCANO ACTIVE
ÉS EL TEU LLOC. 

DESCOBREIX-NOS !


